
 
  

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2016 (OREVIDERAD) 

 

Pressmeddelande, Helsingfors 17 augusti 2016 kl. 9.00 

 

Viktiga händelser, januari–juni 2016 

 

 Omsättningen för NBS-verksamheten ökade med 38,8 procent och uppgick till 0,9 miljoner euro (2015: 0,6 

miljoner euro) 

 Dokumentationen för 510(k) De Novo-ansökan lämnades till FDA för bolagets system för navigerad 

hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), efter avbrytande av Fas III-multicenterstudien 

 CE-registrering av NBT®-systemet för behandling av kronisk neuropatisk smärta 

 Rohan Hoare invaldes till ny styrelseledamot och Martin Jamieson utsågs till verkställande direktör 

 

Viktiga händelser efter rapportperioden 

 

 Ett avtal med Bracknor och Sitra om långsiktigt finansieringsarrangemang 

 Finansieringsarrangemanget omfattar ett konvertibelt lån på 5 miljoner euro, avtal om kreditfaciliteter på 5 

miljoner euro och 1,5 miljon euro, en riktad aktieemission på 500 000 euro och teckningsoptioner 

 Arrangemanget kräver godkännande av Nexstims extra bolagsstämma som hålls den 18 augusti 2016 samt 

nödvändiga fullmakter 

 Revidering av sin strategi och finansiella utsikterna 

  

Läget för kliniska utvecklingsstudier 

Bolaget har tagit fram kliniska forskningsdata genom en Fas III-multicenterstudie för att bevisa effekten av Nexstims 

NBT®-system (Navigated Brain Therapy) vid behandling av strokepatienter. Den 28 juni 2016 meddelade Nexstim att 

det till USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har lämnat dokumentationen för 510(k) De Novo-ansökan 

för bolagets system för navigerad hjärnstimulering (NBT®) vid rehabilitering av strokepatienter som följande steg mot 

försäljnings- och marknadsföringstillstånd i USA. 

 

I anslutning till bolagets meddelande av den 31 mars 2016 stöder den dokumentation som lämnats till FDA om studien 

med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) hypotesen om en ny behandlingsform. Det nu 

lämnade materialet innehåller fullständiga uppgifter om sammanlagt 173 patienter. 

 

Analyser av forskningsrönen visar oväntat på kliniskt betydande behandlingsrespons och en tydlig funktionsförbättring 

både i gruppen som behandlats med aktiv NBT® och i kontrollgruppen.  Vid närmare analys av resultaten uppnåddes en 

kliniskt betydande funktionsförbättring hos 66 procent av forskningspatienterna. Mellan den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen fanns ingen statistiskt betydelsefull skillnad. I bägge grupperna uppvisade patienterna en bättre 

återhämtning av funktionsförmågan än vad som kunde förväntas på basis av expertbedömningar och offentliggjorda 

forskningsrön. I dokumentationen ingår också bolagets analys av rönen, enligt vilka kontrollgruppen också fick aktiv 

behandling, vilket förklarar den oväntade positiva responsen. 

 

Nexstim förväntar sig preliminärt svar från FDA om 510(k) De Novo-ansökningsdokumentationen inom 60–90 dagar 

efter inlämningsdatum den 28 juni 2016. NBT®-systemet har redan fått CE-godkännande för rehabilitering av 

strokepatienter. 

 

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt 

 

I egenskap av styrelseordförande sedan december 2015 och verkställande direktör sedan april 2016 är jag entusiastisk 

över de framsteg som bolaget har gjort på många fronter under första halvåret 2016. 

 

Efter att Fas III-multicenterstudien avbröts har Nexstim lämnat in dokumentation för 510(k) De Novo-tillstånd till FDA 

för sitt NBT®-system för strokerehabilitering. Utöver denna viktiga etapp har Nexstim även utvidgat sin strategiska 

fokus mot nya terapeutiska tillämpningar av NBT®. Det innebär att vi ska koncentrera oss på tillväxt, utvidga vårt 

marknadsområde genom partnersamarbete och fokusera på att bedöma tillväxten i de redan CE-märkta 



  

 
 

behandlingsindikationerna, vilka är främst stroke, men även depression och kronisk smärta. 

 

Som en del av de strategiska ändringarna kommer Nexstim att i USA övergå till en återförsäljarmodell på affärsområdet 

för prekirurgisk kartläggning, vilket föranleder ändringar i den nuvarande organisationen både i USA och i Finland. 

Nexstim planerar även att bearbeta ytterligare marknads- och patientdata för att stöda kommersialiseringen av NBT®. 

 

Intäkterna under första halvåret ökade med 38,8 procent till 0,9 miljoner euro jämfört med motsvarande period 2015 

(0,6 miljoner euro). Försäljningen av NBS-system ökade i USA jämfört med första halvåret 2015 och vi räknar med god 

global försäljnings utsikt under hela räkenskapsåret 2016. 

 

Nexstim har ingått arrangemang för långsiktig finansiering i form av en gemensam överenskommelse med Bracknor 

Investment och den finska innovationsfonden Sitra. Nexstim avslutade första halvåret 2016 med en likviditet på 1,8 

miljoner euro. De nuvarande likvida tillgångarna och kassaflödet från försäljning samt finansarrangemangen med 

Bracknor och Sitra i kombination med strategisk omorganisering av bolaget förväntas trygga bolagets finansiering fram 

till början av räkenskapsåret 2018. 

 

Nexstim hade glädjen att meddela utnämningen av Rohan Hoare till styrelseledamot vid sin årsstämma i mars. Vi 

välkomnar Rohan till styrelsen och ser fram emot att få ta del av hans omfattande erfarenhet inom neuromodulering.  

 

Jag ser fram emot att få leda Nexstim som bolagets vd åtminstone tills ansökningsprocessen för FDA 510(k) De Novo 

för NBT®-systemet har avslutats. 

 

Nyckeltal 

 

Tusen euro 1-6/2016 

6 mån. 

1-6/2015 

6 mån. 

1–12/2015 

12 mån. 

Nettoomsättning 892,5 643,2 2 527,9 

Personalkostnader -2 214,6 -1 906,1 -3 969,8 

Avskrivningar och nedskrivningar -168,8 -168,7 -386,0 

Övriga rörelsekostnader -2 410,8 -3 422,9 -7 843,1 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust  -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

Vinst per aktie (euro) -0,53 -0,64 -1,37 

Utspätt resultat per aktie (euro) -0,47 -0,58 -1,24 

Kassaflöde från löpande verksamhet -5 240,7 -5 275,3 -9 608,6 

Kassa och bank 1 815,6 6 071,1 6 874,7 

Summa eget kapital -588,1 3 712,0 3 545,1 

Soliditet (%) -3,24 50,44 44,16 

Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.) 8 116 833 7 130 758 8 010 758 

Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.) 

8 031 740 

 
7 130 758 

 
7 154 868 

Antal aktier vid rapportperiodens utgång, korrigerat för 

utspädningseffekt (st.) 9 497 698 7 917 698 8 797 698 

Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.) 8 936 160 7 917 698 7 941 808 

Framtidsutsikter 

Bolaget uppskattar att omsättningen kommer att minska under räkenskapsperioden 2016 till följd av övergången till 

återförsäljarmodell i USA. Eftersom driftskostnaderna kommer att minska förväntas förlusten för räkenskapsåret 2016 

vara mindre än för 2015. 

Ekonomisk översikt 

Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges. 



  

 
 

Rörelseresultat 

Nettoomsättning 

Omsättningen 1/1–30/6 2016 uppgick till 892,5 tusen euro (643,2), tillväxt 38,8 procent. Ökningen i omsättningen 

berodde till största delen på ökande försäljning av NBS-system. 

Tillverkning för eget bruk 

Tillverkning för eget bruk 1/1–30/6 2016 uppgick till 15,3 tusen euro (21,5). Beloppet utgörs av aktiverade 

utvecklingskostnader. 

Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter 1/1-30/6 2016 uppgick till 13,1 tusen euro (51,6). 

Material och tjänster 

Kostnaderna för material och tjänster 1/1-30/6 2016 uppgick till -239,0 tusen euro (-145,3). 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna 1/1-30/6 2016 uppgick till -2 214,6 tusen euro (-1 906,1). Av kostnadsökningen hänför sig 180,0 

tusen euro till ändringar i koncernledningen. 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–30/6 2016 uppgick till -168,8 tusen euro (-168,7). 

Övriga rörelsekostnader 

Övriga rörelsekostnader 1/1-30/6 2016 uppgick till -2 410,8 tusen euro (-3 422,9). Av kostnaderna härrörde 1 227,4 

tusen euro från direkta kostnader för Fas III multicenterstudien. 

Rörelsevinst/-förlust 

Rörelseförlusten 1/1-30/6 2016 uppgick till -4 112,2 tusen euro (-4 926,6). 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnetto 1/1–30/6 2016 uppgick till -112,4 tusen euro (374,0). Ökningen av finansiella kostnader härrörde främst 

från valutakursförluster. 

Rörelseresultat 

Rapportperiodens rörelseresultat 1/1-30/6 2016 uppgick till -4 224,7 tusen euro (-4 552,7). 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten 1/1-30/6 2016 uppgick till -1,9 tusen euro (-2,3). 

Rapportperiodens vinst/förlust 

Rapportperiodens förlust 1/1–30/6 2016 uppgick till -4 226,5 tusen euro (-4 555,0). 

Finansiell ställning 

Anläggningstillgångar 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 941,0 tusen euro (948,0). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 

640,1 tusen euro per 2016-06-30, utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter. 



  

 
 

Materiella tillgångar, vars värde uppgick till 290,9 tusen euro per 2016-06-30, utgjordes främst av utrustningar för 

Fas III-studien.  

Omsättningstillgångar 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 3 359,7 tusen euro (7 462,2). Minskningen av omsättningstillgångarna 

hänför sig i huvudsak till det negativa kassaflödet i verksamheten. 

Summa eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick till -588,1 tusen euro (3 712,0). 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Bolagets långfristiga skulder uppgick till 3 549,6 tusen euro (3 463,6). Posten utgörs av kapitallån, andra räntebärande 

lån och erhållna förskott. 

Kortfristiga skulder 

Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 1 339,2 tusen euro (1 234,6). Posten utgörs huvudsakligen av 

leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och resultatregleringar. 

 

Finansiering och investeringar 

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 1 815,6 tusen euro (6 071,1).  

Netto kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -5 240,7 tusen euro (-5 275,3). 

Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -136,2 tusen euro (-137,3). 

Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 317,8 tusen euro (0,0) och hänförde sig till uttag 

av långfristiga lån och återbetalning av kapitallån. 

Organisation och personal 

Nexstims strategi är att endast rekrytera medarbetare som Bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och sådant 

kunnande som behövs för Bolagets effektiva verksamhet. Nexstim har i enlighet med sin strategi lagt ut största delen av 

sina funktioner, inklusive produktion. 

Bolaget är indelat i följande fem operativa verksamhetsområden: 

• Kliniska avdelningen 

• Forskning och utveckling (FoU) 

• Operationer, inklusive funktionerna för kvalitetskontroll och myndighetsgodkännande 

• Försäljning och marknadsföring 

• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi och juridik. 

Vid utgången av rapportperioden 30/6 2016 hade Nexstim-koncernen 33 fast anställda medarbetare. Vid samma 

tidpunkt hade Nexstim Abp 22 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/1–30/6 2016 hade Nexstim-

koncernen i genomsnitt 33 fast anställda (2015: 33). 



  

 
 

Strategi 

Bolaget kommer att fokusera sin strategi på att erhålla godkännande i USA och förbereda kommersialisering av 

bolagets teknik för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (nTMS) i tillämpningar för behandling av postakut 

stroke, depression och kronisk smärta. Bolaget söker tillväxt genom partneravtal företrädesvis i Europa, USA och 

Asien. Affärsområdet prekirurgisk kartläggning (Pre-surgical mapping, PSM) kommer att införa en återförsäljarmodell 

för att uppnå ytterligare tillväxt. 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

Den 28 februari 2016 erhöll Nexstim en interimsanalys och rekommendation av Data Safety Monitoring Board (DSMB) 

gällande Fas III-studien av strokerehabilitering. DSMB konstaterade att det på förhand specificerade stoppkriteriet 

uppfylldes och att studien inte skulle nå det primära effektmåttet. DSMB konstaterade även att behandlingarna och 

patientrekryteringen hade slutförts och rekommenderade att forskningsgruppen och individerna inte skulle avblindas 

och att datainsamlingen slutförs. 

Nexstim meddelade den 31 mars 2016 om en viktig uppdatering till sitt meddelande av den 28 februari 2016 om Fas III 

NICHE-studien för strokebehandling. Ytterligare analyser har påvisade kliniskt betydelsefull respons och överraskande 

nog även funktionsförbättring i både den aktiva NBT-gruppen och i shamkontrollgruppen, vilket fick Nexstim att lämna 

in en patentansökan om denna stimuleringsmetod. 

Nexstim Abp:s årsstämma hölls i Helsingfors den 31 mars 2016. Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning 

inklusive koncernredovisning för 2015 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Stämman beslutade att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari 2015–31 december 2015 och att 

räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Ken Charhut, Johan 

Christenson, Rohan J. Hoare, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thomson och Juha Vapaavuori, bland vilka 

Martin Jamieson valdes till ordförande och Johan Christenson till vice ordförande. 

Den nya styrelseledamoten Rohan J. Hoare har gedigen tidigare erfarenhet från företag inom neuromodulationssektorn 

och av medicinska tillämpningar som stimulationsbehandling av ryggmärgen, de djupa hjärnstrukturerna, vagusnerven 

och de occipitala nerverna. Hans senaste befattning var President, Neuromodulation på LivaNova (ett företag som 

bildades genom fusion av Cyberonics och Sorin Group). Rohan var operativ direktör på Cyberonics. Därförinnan 

innehade han flera ledande positioner på St. Jude Medical, sist som direktör för neuromodulationsdivisionen.  Rohan 

inledde sin karriär som konsult på McKinsey & Co. Han har doktorerat i fysik vid Harvarduniversitetet där han 

studerade som Fulbrightstipendiat. 

Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: styrelsens ordförande 45 000 euro och styrelseledamöter med 

hemvist i USA 36 000 euro och i Finland 18 000 euro samt ledamöter med hemvist i ett annat land i Europa 27 000 

euro. Årsstämman rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovan nämnda arvoden i bolagets 

aktier. 

Vidare beslutade årsstämman att till de styrelseledamöter med hemvist i Finland som deltar i styrelsens utskott ska 

betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 000 euro till utskottets ordförande och 500 euro till de övriga 

medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje 

möte enligt följande: 2 000 euro till utskottets ordförande och 1 000 euro till de övriga medlemmarna. Till de 

styrelseledamöter med hemvist i ett annat land i Europa som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte 

enligt följande: 1 500 euro till utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna. Årsstämman beslutade 

att de ordinarie styrelseledamöterna ska få reseersättning för skäliga kostnader mot uppvisande av kvitton. 

Årsstämman beslutade vidare om att verkställa ett villkorat aktieandelsprogram för utvalda ledamöter av Nexstim Abp:s 

styrelse. Programmet omfattar fyra intjänandeperioder som motsvarar styrelseledamöternas mandatperioder 2016–2017, 

2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020. 

Syftet med programmet är att knyta deltagarna tätare till bolaget, harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål för att 

öka värdet på bolaget och att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar 

aktier i bolaget.Årsstämman beslutade att rikta programmet till de styrelseledamöter som är fristående från bolaget och 

att ersättningstilldelningen för 2016 ska fastställas som ett kontantbelopp. 

Årsstämman beslutade att det totala bruttoantalet av villkorade aktieandelar som tilldelas styrelsens ordförande ska 

fastställas för samtliga fyra intjänandeperioder för att på så vis knyta ordföranden till bolaget på lång sikt. Värdet på 

bruttoersättningen som betalas styrelseordföranden är totalt 100 000 euro för hela programmet. 

Årsstämman beslutade att bruttoersättningen till varje styrelseledamot som är fristående från bolaget är 12 500 euro för 



  

 
 

intjänandeperioden 2016–2017. Avsikten är att föreslå att årsstämmorna 2017, 2018 och 2019 ska fastställa lika stora 

ersättningar till styrelseledamöterna. 

Ersättningarna enligt programmet betalas till styrelseledamöterna i form av aktier i bolaget inom fyra veckor efter 

årsstämman 2017, 2018, 2019 och 2020. Den tilldelade ersättningen för intjänandeperioden 2016–2017 ska betalas 

inom fyra veckor efter årsstämman 2017. Bolaget håller inne skatter och arbetsgivaravgifter från den kontanta delen av 

ersättningen på det sätt som föreskrivs i lag. Om en styrelseledamot upphör att vara ledamot av styrelsen före utgången 

av en intjänandeperiod kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande beräknat på en sådan intjänandeperiod. 

Den 1 april utsågs John Liedtky till VP of Commercialization, General Manager US. Liedtky är också medlem av 

Nexstims ledningsgrupp och ansvarar för affärsverksamheten för prekirurgisk kartläggning och för den kommersiella 

utvecklingen av terapeutiska indikationer. Nexstim meddelade samtidigt att John Hardin, direktör för prekirurgisk 

kartläggning och medlem av ledningsgruppen går i pension den 6 maj 2016. 

Den 20 april 2016 beviljade Europeiska patentverket Nexstim ett nyckelpatent som omfattar metoden och systemet för 

visning av det elektriska fält som genereras i hjärnan vid transkraniell magnetstimulering (TMS). 

Den 21 april 2016 meddelade Nexstim om byte av verkställande direktör, då Janne Huhtala avgick. Martin Jamieson, 

Nexstims styrelseordförande, fungerar som verkställande direktör under tiden en ny vd rekryteras. 

Den 26 maj 2016 beslutade Nexstim Abp:s styrelse att inrätta ett aktieoptionsprogram riktat till koncernens 

nyckelpersoner och rådgivare. Sammanlagt emitteras högst 700 000 aktieoptioner som berättigar optionshavarna att 

teckna högst 700 000 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Optionsrätterna delas ut 

vederlagsfritt. 210 000 optionsrätter är märkta 2016A, 256 000 är märkta 2016B och 234 000 är märkta 2016C. 

Teckningspriset för aktier enligt optionsrätt 2016A är 1,08 euro, med andra ord handelsvolymens vägda medelkurs för 

aktien på Helsingforsbörsen under perioden 26 april–24 maj 2016. Teckningspriset för optionsrätt 2016B är 

handelsvolymens vägda medelkurs på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets 

bokslut för 2016 publiceras. För optionsrätt 2016C är teckningspriset handelsvolymens vägda medelkurs på 

Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter datum då bolagets bokslut för 2017 publiceras. Teckningspriset 

ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. 

Teckningsperioderna är följande: för optionsrätt 2016A från 1 juli 2018 till 15 december 2023, för optionsrätt 2016B 

från 1 juli 2019 till 15 december 2024 och för optionsrätt 2016C från 1 juli 2020 till 15 december 2025. Målgruppen för 

aktieoptionsprogrammet omfattar cirka 20 personer, inklusive ledningsgruppen. 

Den 28 juni 2016 lämnade Nexstim till FDA dokumentationen för 510(k) De Novo-ansökan för bolagets system för 

navigerad hjärnstimulering (NBT®) vid rehabilitering av strokepatienter som följande steg mot försäljnings- och 

marknadsföringstillstånd i USA. 

Den 28 juni 2016 meddelade Nexstim att USA:s patent- och varumärkesmyndighet hade beviljat Nexstim ett 

nyckelpatent som omfattar metoden och systemet för att fastställa status för motoriska barken och pyramidbanan. 

Den 30 juni 2016 erhöll Nexstim CE-märkesregistrering av NBT®-systemet för behandling av kronisk neuropatisk 

smärta. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Den 21 juli 2016 meddelade Nexstim om ett gemensamt arrangemang med Bracknor Investment och Sitra för långsiktig 

finansiering. Finansieringsarrangemanget omfattar ett konvertibelt skuldebrevslån på 5 miljoner euro, avtal om 

kreditfaciliteter på 5 miljoner euro och 1,5 miljon euro, en riktad aktieemission på 500 000 euro och teckningsoptioner. 

Arrangemanget kräver godkännande av Nexstims extra bolagsstämma som hålls den 18 augusti 2016 samt nödvändiga 

fullmakter. 

Den 16 augusti 2016 meddelade Nexstim om en revidering av sin strategi och sina finansiella utsikter. Till följd av 

strategiändringarna kommer bolaget att strama upp sin organisation i både USA och Finland i syfte att kunna spara 2,3 

miljoner euro på årsnivå. Inom PSM inleds förberedelserna för införande av återförsäljarmodellen i USA omedelbart. 

Betydande risker och osäkerhetsfaktorer 

Nexstims verksamhet, ekonomi och aktie är behäftade med risker som kan vara betydande med tanke på aktiens värde. 

Nexstim Abp:s styrelse gör en riskbedömning två gånger om året inom ramen för strategiarbetet och planeringen av 

affärsverksamheten. En övergripande redogörelse av riskerna presenteras i bokslutskommunikén och 

förvaltningsberättelsen. I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna. 

Ändringar i kortsiktiga risker för bolaget: 

 Arrangemangen för långsiktig finansiering genom en gemensam överenskommelse med Bracknor Investment 



  

 
 

och Sitra ska godkännas av Nexstims extra bolagsstämma den 18 augusti 2016. Det är möjligt att stämman inte 

godkänner arrangemangen. 

 Värdet på finansieringsarrangemanget är sammanlagt mellan 6 miljoner och 17 miljoner euro, beroende på de 

investeringsbeslut som Bracknor Investment och Sitra fattar. Det är möjligt att bolagets pengar tryter redan 

före ingången av räkenskapsåret 2018 om de investeringsbeslut om hänför sig till egetkapitalinstrumenten i 

reserv från både Bracknor Investment och Sitra inte verkställs på den nivå som uppskattas i dag. 

Inga andra betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 

2015. 

Aktie och aktieägare 

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 30/6 2016 var 80 000,00 euro fördelat på 8 116 833 aktier. Aktierna har 

inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000102678. Vid utgången av rapportperioden 

hade Nexstim inga egna aktier i sin besittning. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s 

bolagsstämmor. Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning. 

Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North Finland, och Stockholmsbörsen, First North Sweden. 

Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North Finland i euro (EUR) och på First North Sweden i 

svenska kronor (SEK). 

1/1-30/6 2016 var den högsta kursen för bolagets aktie 6,60 euro (2015: EUR 6,25) och 60,00 kronor (2015: SEK 

59,25), den lägsta var 0,60 euro (2015: EUR 4,76) och 6,05 kronor (2015: SEK 43,00), och medelkursen 1,64 euro 

(2015: EUR 5,46) och 13,68 kronor (2015: 50,52 kronor). Slutkursen 30/6 2016 var 0,95 euro (2015: EUR 5,90) och 

8,35 kronor (2015: 53,00). 

Under perioden 1/1–30/06 2016 handlades det med 2 104 572 aktier på börsen, vilket motsvarar 26,2 procent av det 

genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga antalet aktier var 8 031 740 stycken under 

perioden 1/1–30/6 2016. 

Den 30 december 2015 uppgick aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen för 2015, dvs. 0,95 euro (8,35 kronor), 

till 7 711 tusen euro (2015: 42 071 tusen euro och 67 776 tusen kronor (2015: SEK 377 930). 

Årsstämman beslutade den 31 mars 2016 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier. 

Antalet egna aktier som förvärvas får inte överstiga 801 075 aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av bolagets 

samtliga aktier. Egna aktier kan förvärvas för att bland annat begränsa utspädningseffekterna av emissioner som 

genomförs i samband med eventuella företagsförvärv, att stärka bolagets kapitalstruktur, att överlåtas vid eventuella 

företagsförvärv, att användas i incitamentsprogram eller att makulera aktier förutsatt att förvärvet ligger i bolagets och 

dess aktieägares intresse. Bemyndigandet gäller i ett (1) år från årsstämmans beslut.  

Årsstämman beslutade den 31 mars 2016 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter 

och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, 

enligt följande: Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som 

emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 1 201 613 aktier, vilket motsvarar cirka 13 procent av bolagets 

samtliga aktier efter emissionen, under förutsättning att samtliga nya aktier ingår i emissionen. Bemyndigandet gäller i 

ett (1) år från årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet för att uppfylla framtida 

finansieringsbehov och genomföra eventuella företagsfusioner och -förvärv. 

Årsstämman beslutade den 31 mars 2016 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter 

och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen. 

Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med 

stöd av bemyndigandet får vara högst 950 000 aktier. Detta motsvarar cirka 10,5 procent av bolagets samtliga aktier 

efter emissionen, under förutsättning att samtliga nya aktier ingår i emissionen. Bemyndigandet gäller i fem (5) år från 

årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet till verkställandet av aktieandelsprogrammet för 

styrelseledamöterna och till långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal. Styrelsen fattade den 25 

maj 2016 beslut om ett nytt aktieoptionsprogram enligt bemyndigande av årsstämman den 31.mars 2016. Maximiantalet 

optioner är 700 000 varigenom 250 000 aktier återstår av bemyndigandet vid utgången av rapportperioden. 

 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy hade följande personer i bolagets närståendekrets 

följande innehav den 30 juni 2016: 

 

 



  

 
 

Styrelsen 

Martin Jamieson, 0 st., 0,00 % 

Kenneth Charhut, 0 st., 0,00 % 

Johan Christenson, 0 st., 0,00 % 

Rohan Hoare, 0 st., 0,00 % 

Ekaterina Smirnyagina, 0 st., 0,00 % 

Juliet Thompson, 0 st., 0,00 % 

Juha Vapaavuori, 0 st., 0,00 % 

 

Verkställande direktör 

Martin Jamieson, 0 st., 0,00 % 

 

Ledningsgrupp 

Henri Hannula, 11 318 st., 0,14 % 

Rainer Harjunpää, 10 000 st., 0,12 % 

Gustaf Järnefelt, 10 166 st., 0,13 %, inkl. närståendes innehav 782 st., 0,01 % 

Mikko Karvinen, 7 532st., 0,09 %, inkl. närståendes innehav 2 532 st., 0,03 % 

Jarmo Laine, 4 100 st., 0,05 % 

John Liedtky, 0 st., 0,00 % 

Petriina Puolakka, 15 735 st., 0,19 %, inkl. närståendes innehav 2 000 st., 0,02 % 

 

Revisorer 

Martin Grandell, 0 st., 0,00 % 

 

 

Helsingfors 2016-08-17 

 

Nexstim Abp 

Styrelsen 

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 

 

Nexstim +44 771 516 3942 

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com 

 

UB Securities Oy (Certified Adviser) 09 2538 0246 

 

Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700 

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton nexstim@consilium-comms.com 

 

Publicering av finansiell information 

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas onsdagen den 17 augusti 2016 klockan 15.00 

finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar 

det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.  

Uppringningsnummer för telefonkonferensen: 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

Finland: +358 9 23195187 

Sverige: +46 850336434 

Storbritannien: +44 1452 555 566 

USA: +1 631 5107 498 

Samtals-ID: 58978731 

 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 2016-12-31 publiceras omkring 2017-02-28. 

 

Principer för upprättande av halvårsrapport 

Nexstim Abp:s halvårsrapport har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för 

marknadsplatsen First North. De siffror som presenteras i halvårsrapporten är oreviderade. De presenterade siffrorna har 

avrundats från exakta värden. 

 

  



  

 
 

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

 
Tusen euro 1/1-30/6 2016 1/1-30/6 2015 1/1–31/12 2015 

    

NETTOOMSÄTTNING 892,5 643,2 2 527,9 

    

Tillverkning för eget bruk 15,3 21,5 44,3 

Övriga rörelseintäkter 13,1 51,6 77,7 

    

Material och tjänster    

Material    

Inköp under räkenskapsperioden -196,6 -267,3 -995,3 

Förändring av lager, förvärv (+) eller 

avyttringar (-) -42,3 122,0 174,8 

Köpta tjänster -0,1 0,0 0,0 

Summa -239,0 -145,3 -820,6 

    

Personalkostnader    

Löner och arvoden -1 829,1 -1 561,4 -3 292,3 

Sociala avgifter    

Pensionskostnader -185,0 -190,7 -394,1 

Övriga sociala avgifter -200,4 -154,0 -283,4 

Summa -2 214,6 -1 906,1 -3 969,8 

    

Avskrivningar och nedskrivningar    

Planenliga avskrivningar -168,8 -168,7 -386,0 

Summa -168,8 -168,7 -386,0 

    

Övriga rörelsekostnader -2 410,8 -3 422,9 -7 843,1 

    

RÖRELSERESULTAT -4 112,2 -4 926,6 -10 369,6 

    

Finansiella intäkter och kostnader    

Övriga ränteintäkter och finansiella 

intäkter 
0,1 25,1 

1 930,8 

Räntor och övriga finansiella kostnader -112,6 348,9 -1 386,8 

Summa -112,4 374,0 544,1 

    

RÖRELSERESULTAT -4 224,7 -4 552,7 -9 825,6 

    

Inkomstskatt -1,9 -2,3 -1,4 

    

RÄKENSKAPSPERIODENS 

VINST/FÖRLUST -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

 



  

 
 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  

 
Tusen euro 30 juni 2016 30 juni 2015 31 december 2015 

    

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella tillgångar    

Utvecklingskostnader 74,9 81,5 76,7 

Immateriella rättigheter 565,2 469,5 553,9 

Summa 640,1 551,0 630,6 

    

Materiella tillgångar    

Maskiner och inventarier 290,9 387,0 332,9 

Summa 290,9 387,0 332,9 

    

Investeringar    

Övriga aktier och andelar 10,0 10,0 10,0 

Summa 10,0 10,0 10,0 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 941,0 948,0 973,5 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager    

Material och förnödenheter 379,2 557,1 421,5 

Summa 379,2 557,1 421,5 

    

Fordringar    

Kundfordringar 824,9 564,3 659,3 

Lånefordran 0,2 0,0 5,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 218,5 156,3 114,5 

Övriga fordringar 121,3 113,3 157,3 

Summa 1 165,0 834,0 936,5 

    

Kassa och bank 1 815,6 6 071,1 6 874,7 

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 359,7 7 462,2 8 232,7 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 4 300,7 8 410,2 9 206,3 

 



  

 
 

Tusen euro 30 juni 2016 30 juni 2015 31 december 2015 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL    

Aktiekapital 80,0 80,0 80,0 

Fond för inbetalt fritt eget kapital 23 583,4 18 302,3 23 582,3 

Balanserad vinst/förlust -20 024,9 -10 115,4 -10 290,2 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

SUMMA EGET KAPITAL -588,1 3 712,0 3 545,1 

    

SKULDER    

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Kapitallån 450,0 500,0 500,0 

Övriga räntebärande lån 3 064,2 2 904,6 2 697,4 

Förutbetalda intäkter 35,4 59,0 47,2 

Summa 3 549,6 3 463,6 3 244,6 

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder 445,9 876,8 1 084,4 

Övriga skulder 437,9 100,3 384,1 

Upplupna kostnader 455,4 257,5 948,1 

Summa 1 339,2 1 234,6 2 416,5 

    

SUMMA SKULDER 4 888,8 4 139,3 5 661,2 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 300,7 8 410,2 9 206,3 

 



  

 
 

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 

  
Aktiekapit

al 

Aktieemissi

on 

Överkursf

ond 

Fond för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget kapital 

Eget kapital per 31 

december 2014 
80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

Aktieemission  0,0     

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
    -4 555,0  

Omräkningsdifferens     -323,0  

Eget kapital per 30 juni 

2015 
80,0 0,0 0,0 18 302,3 -14 670,4 3 712,0 

 

  

Aktiekapital Aktieemission Överkursfond 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 31 

december 2014 
80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

Aktieemission    5 280,0   

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
    -9 827,0           

Omräkningsdifferens     -497,9  

Eget kapital per 31 

december 2015 
80,0 0,0 0,0 23 582,3 -20 117,2 3 545,1 

 

 

  
Aktiekapit

al 

Aktieemissi

on 

Överkursf

ond 

Fond för 

inbetalt fritt 

eget kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget kapital 

Eget kapital per 31 

december 2015 
80,0 0,0 0,0 23 582,3    -20 117,2 3 545,1 

Aktieemission        -1.1   

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
       -4 226,5  

Omräkningsdifferens  0,0 0,0      92,3  

Oma pääoma 30.6.2016 80,0 0,0 0,0    23 583,4 -24 251,5 -588,1 

 



  

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Tusen euro 1/1-30/6 2016 1/1-30/6 2015 1/1–31/12 2015 

Kassaflöde från löpande verksamhet    

Vinst (förlust) före extraordinära poster -4 224,7 -4 552,7 -9 827,0 

Korrigeringar:    

Planenliga avskrivningar 168,8 168,7 386,0 

Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader 

+) 
92,3 -323,0 -497,9 

Finansiella intäkter och kostnader -112,4 374,0 544,1 

Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapital 
-4 076,0 -4 333,0 -9 394,8 

    

Förändring av rörelsekapital:    

Ökning (-) eller minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 
-228,4 449,9 347,3 

Ökning (-) eller minskning (+) av 

varulager 
42,3 -310,4 -174,8 

Ökning (+) eller minskning (-) av 

kortfristiga räntefria skulder 
-1 089,1 -705,5 157,7 

Kassaflöde från löpande verksamhet 

före finansiella poster och skatt 
-5 351,2 -4 899,0 -9 064,6 

    

Betalda räntor och avgifter för andra 

finansiella kostnader 
112,4 -374,0 -544,0 

Betalda direkta skatter -1,9 -2,3 0,0 

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -5 240,7 -5 275,3 -9 608,6 

    

Kassaflöde från investeringar    

Investeringar i immateriella och materiella 

tillgångar 
-136,2 -137,3 -380,1 

Kassaflöde från investeringar (B) -136,2 -137,3 -380,1 

    

Kassaflöde från finansiering    

Aktieemission 1,1 0,0 5 280,0 

Uttag av kortfristiga lån (+) 0,0 0,0 0,0 

Uttag av långfristiga lån (+) 366,7 0,0 99,8 

Återbetalning av långfristiga lån (-) -50,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansiering (C) 317,8 0,0 5 379,8 

    

Förändring av kassa och bank -5 059,1 -5 412,6 -4 608,9 

Kassa och bank vid periodens 

början 
6 874,7 11 483,7 11 483,7 

Kassa och bank vid periodens 

slut 
1 815,6 6 071,1 6 874,7 

 



  

 
 

BETYDANDE TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Nexstims närstående krets omfattar Nexstims dotterbolag, styrelseledamöterna, verkställande direktören, medlemmarna 

i ledningsgruppen samt de aktieägare som har ett betydande inflytande i bolaget. Till bolagets närståendekrets hör även 

de närstående personernas närstående familjemedlemmar samt sammanslutningar i vilka närstående personer har 

bestämmanderätt. 

Bolaget hade inte betydande transaktioner med närstående under rapportperioden. 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Tusen euro 
30 juni 2016 

 

30 juni 2015 

 

31 december 

2015 

 

Säkerheter 62,2 49,4 31,0 

Hyresförpliktelser 74,9 75,8 73,8 

 

De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 40,8 tusen euro per 30/6 2016, och detta belopp har inte 

redovisats som räntekostnad i resultaträkningen eller som skuld i balansräkningen. 

 

STÖRRE AKTIEÄGARE 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största 

aktieägare enligt följande 2016-06-30: 

 

 
Ägare 

Antal 

aktier Andel, % 

1. Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland* 2 152 841 26,52 

2. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 1 601 557 19,73 

3. Nordea Bank Finland Abp* 1 214 838 14,97 

4. Clearstream Banking S.A.* 669 224 8,24 

5. Danske Bank Abp* 463 183 5,71 

6. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 319 643 3,94 

7. Skandinaviska Enskilda Banken AB* 211 778 2,61 

8. Placeringsfonden OP-Delta 198 987 2,45 

9. Ilmoniemi Risto Juhani 114 382 1,41 

10. Placeringsfonden OP-Europa Aktie 99 573 1,23 

11. Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 83 333 1,03 

12. Placeringsfonden OP-Finland Småföretag 75 672 0,93 

13. Finlands Industriinvestering Ab 59 875 0,74 

14. Interdomer Oy 50 937 0,63 

15. Antero Järvi 50 000 0,62 

16. Mattila Rauno 41 667 0,51 

17. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag   30 000 0,37 

18. Nordnet Bank AB 23 160 0,29 

19. Hja Sijoitus Oy 22 000 0,27 

20. Riikkala Olli 21 760 0,27 

*Förvaltarregistrerade aktieägare 


